
Bollinger – Hogyan is használjuk? 

Múlt héten a sokak számára ismerősen csengő Bollinger Bands szélességének (amely önálló 
indikátorként is megállja a helyét) ismertetésével és a hazai tapasztalatokkal foglalkoztam. 
Érdemes azonban magát a Bollinger szalagokat és az árfolyam ehhez tartozó elhelyezkedését 
is áttanulmányozni, egyrészt mert több kérés érkezett erről, másrészt mint a múlt heti 
cikkben is jeleztem, mivel a BB szélességet a szórás adja meg, kizárólag önmagában való 
használata kevéssé indokolható.  

A Bollinger szalagok képletét múlt heti cikkünkben ismertettem. A legfontosabb kérdés az 
indikátor használata előtt az, hogy a Bollinger Bands-nél milyen időtávú mozgóátlagot és 
szórás szorzót használjunk. Ez sok próbálkozást, tesztelést, és – ne legyenek illúzióink – 
későbbi kiigazítást kíván. Piaconként és instrumentumonként egyaránt. Amennyiben a 
Bollinger Bands használata csak kis részét képezi a befektető vagy spekuláns repertoárjának, 
elképzelhető, hogy nincs szükség tesztelésre, és az optimális paraméterek beállítása 
megtörténhet a jól bevált „szemmérték” segítségével. Ebben az esetben a cél az, hogy az 
árfolyam az időszak jelentős részében (85-95%) a szalagok által határolt sávon belül 
maradjon, de egy kis részben azért kilépjen onnan. Ha túl gyakran lép ki az árfolyam, akkor 
érdemes hosszabb távú mozgóátlagot beállítani, ha túl ritkán: értelemszerűen rövidebbet. 
Arthur Hill tippje a megfelelő beállításhoz: egy trendforduló utáni magasabb lokális mélypont 
esetén akkor megfelelő hosszúságú a BB alapját képező mozgóátlag, ha támaszt nyújt a 
korrigáló árfolyamoknak, azaz nem esik mélyebbre mint a szalag alsó részének aktuális 
értékei. Ha viszont túlságosan távol esik a minimumtól érdemesebb szorosabbra húzni a 
nadrágot, rövidebbre állítani a mozgóátlagot. A sáv közepét egyébként nem muszáj a 
záróárakkal meghatározni. Az átlag alapját képezheti a napi átlagárfolyam, vagy az 
angolszász technikai irodalomban (ami a teljes technikai elemzés 90%-át jelenti), gyakran 
használt „typical price” ((Minimum+Maximum+Záró)/3).  

Az indikátor használata során a szokásos módon ki kell emelnem: az is csak számos másik 
technikai elemzés adta eszközzel együtt adhat jó eredményeket, önmagában való 
alkalmazása feleslegesen felvállalt kockázatokat hordoz magában.  

A leggyakrabban használt jelzés az, amikor egy viszonylag nyugodtabb kereskedési 
időszakban az árfolyam érinti valamelyik szalagot. Az alsó szalag esetén az elmélet szerint 
nagyobb valószínűséggel lehet nyereséget elérni long pozícióval, míg a felső szalag esetén 
nagyobb az esélye a short pozíció sikerességének. Személyes tapasztalatom az, hogy habár 
nem értelmetlen az indikátor ilyetén módon való felhasználása, a sikeresség nagyban függ 
attól, hogy mely piacokon, milyen szituációban használjuk. Például mint a az alábbi ábrán, a 
Commerzbank esetén is látható, egy darabig nagyon jó jelzéseket kaptunk, de a november 
közepén történt kitörés után feketével egy sor rossz jelzés született.  



 

Néha gyakran felbukkanó formációkkal összejátszva lehet jó eredményeket elérni. A dupla 
mélypont Bollinger által megerősített esete az, amikor az első mélypont a szalagon kívül esik, 
majd az utána következő (amely visszateszteli az előző low-t) már egyértelműen a szalagon 
belülre kerül. A bika irányba mutató formáció megerősítése a végén az, amikor az árfolyam a 
második mélypontból való fordulás után a középső vonal fölé emelkedik. Hasonlóképpen néz 
ki a fordulat a dupla csúcs esetén. Az első csúcs kívül esik a szalagon, míg a második már a 
szalagon belül van, nem sikerül abból kitörnie. Itt is az jelenti a megerősítést, ha az árfolyam 
átlépi a mozgóátlagot, vagyis a középső vonalat, csak éppen lefelé. Erre látunk példát a 
Veolia esetén, a második csúcs pár eurocenttel meghaladta az elsőt, de bőven a szalag felső 
széle alatt maradt.  



 

A Bollinger Bands érdekes lehetőségeket teremt a japángyertyákkal való használat esetén is. 
Az egyik leggyakrabban idézett ilyen „összjáték” a szalagokon kívül esés és onnan való 
hirtelen fordulat. Itt leginkább a már sokszor emlegetett árnyékokat érdemes figyelni. Ha 
felfelé tört ki az árfolyam és felső árnyékot hagy maga mögött, pláne nagy forgalom esetén, 
akkor megérett az idő a korrekcióra. Erre jó példát láthatunk az Adidas esetén, amelynek 
decemberi felfutását január második kereskedési napján egy ilyen formáció állította meg.  



 

Ugyanez lefelé – ha kisebb hatékonysággal is, de működhet: a Bollinger szalag alsó széle alá 
esés, és alsó árnyék kombináció formájában. Mindezeken túl a Bollinger szalagoknak még 
számos más felhasználási területük van, rengeteg elmélet kering róluk, több-kevesebb 
gyakorlati eredménnyel. Ha nem is tudja valaki beilleszteni az eszköztárába, arra 
mindenképpen alkalmas, hogy más szemszögből is megvizsgálja az adott grafikont, akár más 
megvilágításba helyezve az ember pozícióját.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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